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Helyszin: Varpalota / Varoshaza / Kamaraterem
Idopont: 2016. junius 8., szerda 13.00 ora
Jelenlevok: Jelenleti iv szerint

Kontics Monika koszontotte a jelenlevoket es beszamolt a mar lezajlott fokuszcsoportos
megbeszelesek eredmenyeirol. A strategia tervezessel kapcsolatban kiemelte, Varpalotan tobb
strategia is kesziilt, ez megis mas, mert itt egy kulturalis jovokepet kell megfogalmazni. A ket
atfogo eel a kultura es a kozossegfejlesztes, ezeken beliil speciflkus celokat kell megfogalmazni,
amihez az intezkedesek hozzarendelhetok.

Fejes Istvan hangsulyozta, ebben a fazisban a projekt otleteket korlatozas nelkiil kell befogadni,
raer kesobb szelektalni, mi valosithato meg es mire lesz forras. A beerkezett 41 db kerdoiv
mindegyikeben megjelenik a var, a kultura szo hallatan ez a helyszin mindenkinek beugrik.

Talaber Marta hozzatette, a Zold varos projekt most kerul benyujtasra, ott a var all a kozpontban.
A ket projekt osszekapcsolodasi lehetosegeit meg kell teremteni, es igy feloldhato az a
,,problema", hogy ennek a projektnek nem a var all a kozeppontjaban.

A tervezoi megbeszeles fo temakoreivel kapcsolatban az alabbi megailapitasok, eszrevetelek,
javaslatok fogalmazodtak meg:

HELYZETELEMZES
- Munka lehetosegek korlatozottak —>• Ingazo lakossag —>• Jovedelem nagy reszet a varoson

kiviil szerzik az emberek es ott is kfiltik el
- Keves helyi szolgaltatas, vallalkozo, nines fejlodesi lehetoseg

Szinvonalas kozossegi terek hianya, meglevok korszerutlensege, elavultsaga
- Helyi kozossegek forrasai, eszkozei korlatozottak —> Elmarad a tarsadalmi hatas, az

osszefogas eredmenye
- Varosreszek kozossegei elszigetelten miikodnek, nines osszefogas, kooperacio

Fiatalok elvandorolasa —> Nepessegcsokkenes, lakossag eloregedese
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Erossegek
- Kulturalis orokseg; Thury-var, Triann Muzeum
- Hagyomanyok apolasa, erre epiilo rendezvenyek: Diadal napja
- Varos jol megkozelitheto tomegkozlekedessel, varoson beluli kozlekedes is megoldott

Stabil onkormanyzati gazdalkodas
- Jaraskozpont, erosodo tersegi szerep
- Valtozatos varoskep
- Sok, eros civil kozosseg- tenni akaras
- Alkoto, muvesz k(>z6ssegek

Gyengesegek
Kulturalis infrastruktura gyengesege, hianyai: nines mozi, szinhaz, miivelodesi haz,
konyvtar korszerutlen, felujitasra szorul
Gyermek programok, gyermekbarat intezmenyek, jatszoterek hianya

- Eloregedo lakonepesseg, fiatalok elvandorlasa
Keves program, rendezveny es gyenge kommunikacio, tajekoztatas

- Elszigetelt varosreszi kozossegek
- Leszakado, elhanyagolt varosreszek
- Korlatozott sportolasi lehetoseg, infrastruktura hianya, elavultsaga
- Keves szallashely, keves szolgaltatas, szolgaltatasok alacsony szinvonala
- Keves a fiatal ertelmiseg, szakkepzett munkaero
- Elhanyagolt zoldfeliiletek, kozossegi terek
- Korszerutlen, nem energia hatekony epiiletek, intezmenyek
- Ipari multbol adodo kornyezeti problemak

Lehetosegek
- Palyazati forrasok, lehetosegek ( Kultura es kozossegfejlesztes, turizmus es

gazdasagfej lesztes, energiahatekony sag)
Erosod6 tarsadalmi szerepvallalas, tenni akaras, Ertelmiseg felelossegvallalasa
Hazai turizmus fejlodese, termeszeti es kornyezeti ertekek, vonzerok felertekelodese

Fenyegetesek, veszelyek
- Ket megyeszekhely kulturalis elszivo hatasa, Iakossag es munkaero elszivo hatasa

Balaton kozelsege- turizmus elszivo hatas
Erosodo szegregacio, tarsadalmi es oktatasi kirekesztodes
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FEJLESZTESI JAVASLATOK ( -> INTEZKEDESEK)
- Helyi ertektar fejlesztese, helyi ertekor program( fiatalok es idosek bevonasa,

kozossegfejlesztes, hagyomanyok felelevenitese, helyi identitas)
- Korcsolyapalya ( Szabadido hasznos eltoltese, kozossegi szinter)

Helyi termek vonal erositese (Helyi termelok, kertbaratok bevonasa, aktivitasa)
Termeszeti ertekek vedettsege, tematikus utvonalak letrehozasa

- Nagycsaladosok igenyeinek felmerese, gyerek programok fejlesztese (eselyegyenloseg)
- Fogyatekkal elok igenyeinek felmerese (eselyegyenloseg)
- Varosi kommunikacio fejlesztese
- Tehetseggondozas koordinalasa, fejlesztese

Varpalota, 2016. junius 8.
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